
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 29.11. 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Miesto konania:  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra geológie a paleontológie, 

miestnosť G-224. 

 

Priebeh rokovania 

 

1. Otvorenie 

Predseda Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „SGS“) L. Šimon privítal na zasadnutí 

členov Rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV SGS“) a 

oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená S. Antolíková, 

overovateľom bola M. Kováčová a schvaľovateľom L. Šimon. 

 

2. Informácia o činnosti SGS za rok 2018 (pobočky a odborné skupiny)  

Prítomní boli oboznámení so správami o činnosti košickej, bratislavskej a banskobystrickej 

pobočky SGS.  

L. Šimon vyzdvihol činnosť najaktívnejších odborných skupín – Klubu učiteľov geovied 

a Slovenského paleontologického klubu. 

 

3. Informácie o príprave Predvianočného seminára SGS 13.12. 2018  

S. Antolíková informovala prítomných o rezervácii Auly a jedálne SAV, v ktorej sa bude PVS 

konať. Na základe zozbieraných príspevkov už bol zostavený predbežný program PVS. 

Občerstvenie zabezpečí M. Kováčiková a S. Antolíková, počas PVS budú s občerstvením 

pomáhať študenti z geologickej sekcie PriF UK, ktorých zabezpečí M. Kováčová na základe 

požiadaviek a pokynov M.Kováčikovej a S.Antolíkovej. 

Počas PVS bude prebiehať revízia mailových kontaktov členov SGS a získavanie ich súhlasu 

so spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov - podľa GDPR. 

 

4. Informácia o internetovom časopise Mente et Malleo – Spravodajca SGS  

Z dôvodu časového sklzu v publikovaní internetového časopisu MeM predseda L. Šimon 

navrhol zvolanie rokovania RVSGS v januári 2019.  

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 13, Proti: 0 Zdržal sa: 0) 

 

5. Informácia o príprave Otvoreného geologického kongresu Beroun 2019  

V dňoch 3. – 6. 9 2019 sa bude v Berouně konať Otvorený geologický kongres ČGS a SGS. 

SGS sa bude organizačne podieľať na príprave kongresu. 

 

6. Informácia o súťaži o najlepšie geologické práce publikované v rokoch 2016-2017 

Odborná komisia vybrala najlepšie geologické práce publikované v rokoch 2016-2017. 

Predseda komisie prof. D. Plašienka navrhuje presnejšie zadefinovať upresňujúce kritéria 

a formu nominácií v jednotlivých kategóriách, ktoré predloží na januárovom rokovaní RV 

SGS. 

 

7. Návrh na ocenenia SGS počas 17. PVS SGS 2018  

L. Šimon navrhol oceniť Ďakovnými listami SGS odborné skupiny Klub učiteľov geovied 

a Slovenský paleontologický klub, ktoré sú najaktívnejšími odbornými skupinami SGS. 

Počas PVS bude prebiehať slávnostné udeľovanie cien Jána Petka Národným geologickým 

komitétom.  



 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 13, Proti: 0 Zdržal sa: 0) 

 

8. Návrh plánu pracovných aktivít SGS pre rok 2019 

L. Simon vyzval vedúcich pobočiek a odborných skupín, aby mu do 21.12.2019 poslali svoje 

návrhy aktivít na rok 2019. 

 

9. Prijatie nových členov SGS  

Za nových členov SGS boli jednomyseľne prijatý: 

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD. 

Mgr. Denis Halvaš 

Mgr. Ondrej Balážik 

Ing. Janka Biskupičová 

Mgr. Erik Drabiščák 

Ing. Ľudmila Dolak Prvá 

 

(Za:13  Proti: 0 Zdržal sa: 0) 

 

10. Rôzne a diskusia. 

- M. Kováčová predstavila nových členov výboru, ktorými sú členovia Košickej pobočky 

SGS - Ing. Ľubomír Štrba, PhD. a doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD. 

- M. Kováčová navrhla uverejniť výzvu na aktualizovanie údajov o členoch SGS na 

internetovej stránke SGS. 

- M. Kováčová informovala prítomných o možnosti registrácie Slovenskej geologickej 

spoločnosti do medzinárodnej databázy geologických spoločností. Jej návrh bol 

jednomyseľne schválený a bola poverená vykonaním registrácie. 

- S. Antolíková bola poverená revíziou mailov členov RVSGS. 

 

L. Šimon na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie. 

Najbližšie rokovanie sa uskutoční v januári 2019. 

 

Zapísala: S. Antolíková, tajomník SGS 

 

Overila: M. Kováčová, predseda Bratislavskej pobočky SGS 

 

Schválil: L. Šimon, predseda SGS 

 

V Bratislave, dňa 3.12.2018 


